
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000916-77.2012.815.0371.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Sousa.
Apelante : Geraldo Freitas de Oliveira.
Advogado : Gleydson Medeiros de Araújo Souza – OAB/PB 15.916.
Apelado : Josefa Vieira Sobrinha Freitas.
Advogado : Marcos Aurélio Nogueira da Silva – OAB/PB 12.690. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIVÓRCIO  LITIGIOSO.
PARTILHA  DE  BENS.  REGIME  DE
COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS.  DIVISÃO
IGUALITÁRIA DOS  BENS  ADQUIRIDOS  NA
CONSTÂNCIA DO  CASAMENTO.  ART.  1658,
CC. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS EM
SUB-ROGAÇÃO  DE  VALORES
PARTICULARES  DO  PROMOVIDO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os
bens  que  sobrevierem  ao  casal,  na  constância  do
casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.
Art. 1658, CC.

- Deve se proceder a divisão igualitária de todos os
bens cuja existência  e aquisição durante a constância
do  casamento  tenham  restado  incontroversos  nos
autos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao apelação, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Geraldo Freitas de
Oliveira, hostilizando a sentença (fls. 212/220) prolatada pelo Juízo de Direito
da 3ª Vara da Comarca de Sousa nos autos da Ação de Divórcio Litigioso
manejada por Josefa Vieira Sobrinha Freitas, uma vez discordar da partilha
de bens resultante do retrocitado julgado.

Retroagindo  à  inicial  (fls.  02/05),  verifica-se  que  a  autora
aduziu ser casada com o requerido em regime de comunhão parcial de bens
desde 24/07/1981, tendo a requerente deixado o lar no ano de 2012, uma vez
que se tornou impossível a convivência das partes.

Sustentou  que,  na  constância  do  casamento,  “os  cônjuges
adquiriram, além dos bens que guarnecem a casa, duas casas, sendo que em
uma casa mora a requerida junto com sua filha deficiente e outra no sítio
Bonfim no município de Vieirópolis, além de um terreno localizado por trás
da 104 FM”. Ressaltou, ainda, a existência de dois automóveis para serem
partilhados. 

Pugnou, ao fim, pela decretação do divórcio das partes, bem
como pela partilha dos bens indicados na proporção de 50% (cinquenta por
cento) para cada consorte.

Constatando  a  ausência  de  documentos  indispensáveis  à
propositura da ação, o magistrado singular determinou a intimação da parte
autora, a fim de que apresentasse “a escritura pública e/ou laudêmio (neste
caso acompanhado de certidão negativa de registro de imóvel) e o certificado
de propriedade (veículos) dos bens cuja partilha é pretendida”. (fls. 11).

Intimada, a parte autora apresentou emenda à inicial (fls. 12/14)
e documentos (fls. 15/39).

Contestando a ação (fls. 42/50), o promovido alegou, em suma,
que o imóvel residencial localizado no Sítio Bonfim não era partilhável, uma
vez  que  teria  resultado  de  sucessão  hereditária  advinda  da  morte  de  seus
genitores.

Neste  viés,  sustentou  que,  antes  de  se  casar  com  a  autora,
possuía  100  (cem)  cabeças  de  gado,  as  quais  foram  vendidas  no  mês  de
setembro  de  1981,  para  que,  com o  respectivo  valor,  adquirisse  –  no  dia
07/10/1981 - o imóvel rural Sítio Mocó, localizado na Zona Rural de São João
do Rio do Peixe – PB.

Asseverou  que  a  referida  propriedade  fora  vendida,  no  dia
01/04/1986, para que pudesse adquirir a cessão do direito da herança de seus
irmãos  no  Sítio  Bonfim,  ressaltando  que  tal  propriedade  não  deveria  ser
partilhada.

No  que  tange  ao  terreno  que  a  autora  mencionou  ficar
localizado por trás da 104 FM, sustentou se tratar dos lotes 1 a 16 da quadra 18
do Loteamento Jardim Iracema.  Aduziu que tal  imóvel,  embora tenha sido
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adquirido  no  dia  05/06/2008,  “foi  uma subrogação da venda da parte  da
propriedade rural Sítio Bonfim ao Sr. Janailson Alves de Freitas”.

No  que tange  ao  imóvel  residencial  localizado  na  Rua  João
Fernandes da Silva, n° 23, Bairro Estação, Sousa/PB, asseverou que a entrada
do imóvel foi paga com dinheiro proveniente da venda de bem advindo de
sucessão  hereditária  e  que  o  restante  do  valor  de  R$ 141.988,50 (cento  e
quarenta  e  um  mil  reais  e  novecentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  cinquenta
centavos) pela Caixa Econômica, em 280 (duzentos e oitenta) prestações de
R$ 1.987,23 (mil novecentos e ointenta e sete reais e vinte e três centavos).
Defendeu  que,  no  entanto,  embora  tenham sido  quitadas  21  (vinte  e  uma
parcelas)  do  financiamento  até  a  data  da  separação  de  fato  do  casal,  o
respectivo valor não seria hábil a compensar os R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
que teria dado de entrada e gasto com a escrituração do bem.

Em  relação  aos  dois  automóveis  apontados  pela  autora,
sustentou que um deles pertenceria ao terceiro Jeremias Freitas de Oliveira, de
maneira que apenas um deles – de placa MOD 6620/PB – é que poderia ser
partilhado.

Quanto aos bens móveis que guarneciam a residência do casal,
aduziu  não  ter  qualquer  óbice  em  relação  à  partilha,  desde  que  fossem
deduzidos  os  bens  novos  que  teria  dado  à  autora  para  mobiliar  sua  nova
moradia.

O promovido apresentou também Reconvenção (fls.  98/103),
requerendo a decretação do divórcio e a partilha do automóvel de placa MOD
6620/PB e dos bens móveis que guarneciam a residência do casal, pugnando
pela declaração de incomunicabilidade dos demais bens imóveis constantes
nos autos.

Contestação à Reconvenção (fls. 158).

Réplica  impugnatória  (fls.  159/164),  oportunidade  em  que
defendeu  que  os  bens  imóveis  mencionados  pelo  promovido  não  foram
adquiridos  em  virtude  de  sucessão  hereditária,  uma  vez  que,  o  pai  do
demandado falecera muitos anos antes do casamento das partes e que a sua
genitora só veio a óbito 07 (sete) anos após o matrimônio. 

Audiência de conciliação inexitosa (fls. 171).

Intimadas as partes para dizer de pretendiam produzir provas,
apenas o promovido apresentou rol de testemunhas (fls. 172).

Termo de audiência e oitiva de testemunhas (fls. 177/186).

Razões finais apresentadas pelo demandado (fls. 190/202).

Sentença  proferida  às  fls.  212/220,  cujo  dispositivo  restou
assim redigido:
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“Ante o exposto,  julgo PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos (ação/reconvenção) e decreto o divórcio
entre GERALDO FREITAS DE OLIVEIRA e JOSEFA
VIEIRA SOBRINHA FREITAS,  devendo  a  cônjuge
varoa voltar a usar o nome de solteira,  qual  seja,
JOSEFA VIEIRA SOBRINHA, partilhando, de forma
igualitária entre os litigantes, na proporção de 50%
(cinquenta  por  cento)  para  cada  um,  os  direitos
resultantes  dos  contratos  de  compra  e  venda  de
partes do Sítio Bonfim e da quadra 18, lotes de n° 1 a
n°  16,  no  Jardim  Iracema,  todos  pendentes  de
transcrição  no  registro  imobiliário,  e  os  utensílios
domésticos  identificados  no  processo,  como sendo,
uma  geladeira,  um fogão,  um armário,  uma mesa
completa e uma televisão e, de forma proporcional, a
propriedade resolúvel do imóvel financiado, cabendo
a(o)  autor/reconvindo(a),  por  ora,  o  equivalente  a
8,15% (oito vírgula quinze por cento) do seu total,
devendo ser agregados eventuais valores que venha a
pagar,  e  a  propriedade  resolúvel  do  veículo
arrendado,  cabendo  a(o)  autor/reconvindo(a)  o
percentual  equivalente  à metade  do valor pago no
curso  do  casamento,  que  a  contrário  sensu,
correspondente  a  entrada  e  as  parcelas  que
antecedem  as  vinte  e  cinco  últimas  prestações,
persistindo,  enquanto  não  quitadas,  a  comunhão
igualitária  do  passivo  relativo  aos  contratos  de
financiamento  e  de  arrendamento  mercantil,
excluindo, por fim, deliberação pertinente ao veículo
registrado em nome de terceiro.
Custas  processuais  proporcionais  e  honorários
advocatícios  fixados  em  15%  (quinze  por  cento)
sobre  o  valor  da  causa,  ficando  suspensa  a
exigibilidade  em  razão  da  gratuidade  da  justiça
deferida (art. 98 do NCPC)”.

Irresignado, o requerido apela aduzindo, em suma, os mesmos
argumentos da inicial, requerendo a reforma da sentença “a fim de que seja
afastada  da partilha  dos  bens  pleiteados  pela  autora,  todos  aqueles  sub-
rogados da herança do apelante,  a exemplo da casa de sua residência no
Sítio Bonfim havida por direito de herança do seu falecido pai Sr. Antônio
Bernardino de Oliveira; imóvel localizado no Loteamento Jardim Iracema e
parte  da  casa  localizada  na  cidade  de  Sousa,  financiada  pela  Caixa
Econômica Federal”. Assevera, ainda, que “devem ser excluídos da partilha
todos os bens que guarneciam a residência do casal, tendo em vista que a
autora já recebeu outros novos do apelante”. 

Contrarrazões não apresentadas (fls. 247).
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A Procuradoria  de  Justiça  emitiu parecer  (fls.  254)  opinando
pelo prosseguimento do feito, sem manifestação do mérito, porquanto ausente
o interesse público primário.

É o relatório.

V O T O

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade de  acordo com os
termos  dispostos  no  Novo  Código  de  Processo  Civil,  conheço  do  recurso
apelatório, passando a analisar os seus argumentos.

Trata-se  a  presente  demanda  de  Ação  de  Divórcio  Litigioso
manejada por Geraldo Freitas de Oliveira em face de Galydson Medeiros de
Araújo Souza, tendo o Juiz de base julgado procedente em parte o pedido, para
decretar a dissolução do casamento, determinando a partilha “na proporção de
50%  (cinquenta  por  cento)  para  cada  um,  os  direitos  resultantes  dos
contratos de compra e venda de partes do Sítio Bonfim e da quadra 18, lotes
de  n°  1  a  n°  16,  no  Jardim Iracema,  todos  pendentes  de  transcrição  no
registro  imobiliário,  e  os  utensílios  domésticos  identificados  no  processo,
como sendo, uma geladeira, um fogão, um armário, uma mesa completa e
uma televisão e, de forma proporcional, a propriedade resolúvel do imóvel
financiado,  cabendo  a(o)  autor/reconvindo(a),  por  ora,  o  equivalente  a
8,15% (oito vírgula quinze por cento) do seu total, devendo ser agregados
eventuais valores que venha a pagar, e a propriedade resolúvel do veículo
arrendado,  cabendo  a(o)  autor/reconvindo(a)  o  percentual  equivalente  à
metade  do  valor  pago  no  curso  do  casamento,  que  a  contrário  sensu,
correspondente  a  entrada  e  as  parcelas  que  antecedem  as  vinte  e  cinco
últimas  prestações,  persistindo,  enquanto  não  quitadas,  a  comunhão
igualitária do passivo relativo aos contratos de financiamento”.

Insatisfeito  com  os  termos  decisórios,  o  promovido  apela,
pugnando pela reforma da sentença para ver excluído da partilha os seguintes
bens: a) a casa de sua residência no Sítio Bonfim, a qual alega ter sido havida
por  direito  de  herança  do  seu  falecido  pai;  b)  o  imóvel  localizado  no
Loteamento Jardim Iracema; c) parte da casa localizada na cidade de Sousa,
financiada pela Caixa Econômica Federal; d) bens móveis que guarneciam a
residência do casal, sob o argumento de que, na oportunidade da separação de
fato do casal, havia dado utensílios domésticos novos para a autora. 

Pois bem. O caso posto trata-se de dissolução de matrimônio
em regime de comunhão parcial de bens. Assim, nos termos do art. 1658 do
Código Civil, em regra, “comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na
constância do casamento”.

 
Outrossim,  há  de  se  ressaltar  o  disposto  nos  artigos  1.659 e

1.660 do diploma civil, senão vejamos:

“Art.  1.658.  No  regime  de  comunhão  parcial,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na

Apelação Cível nº 0000916-77.2012.815.0371. 5



constância  do  casamento,  com  as  exceções  dos
artigos seguintes. 

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: 

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os
que  lhe  sobrevierem,  na  constância  do  casamento,
por  doação ou sucessão,  e  os sub-rogados em seu
lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente
pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos
bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo
reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos
de profissão;

VI  -  os  proventos  do  trabalho  pessoal  de  cada
cônjuge;

VII  -  as pensões,  meios-soldos,  montepios e outras
rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento
por título oneroso, ainda que só em nome de um dos
cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem
o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III  -  os  bens  adquiridos  por  doação,  herança  ou
legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV -  as  benfeitorias  em bens  particulares  de  cada
cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de
cada  cônjuge,  percebidos  na  constância  do
casamento,  ou  pendentes  ao  tempo  de  cessar  a
comunhão.” (grifo nosso)

Em linhas gerais, havendo a dissolução do casamento, os bens
adquiridos  na  constância  da  sociedade conjugal  serão  partilhados em igual
proporção (50% para cada um), ainda que a contribuição dos cônjuges para a
aquisição do patrimônio tenha sido desigual. De outra senda, o patrimônio que
cada um possuía antes de casar é preservado, permanecendo de propriedade
exclusiva de seu titular. 
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Na hipótese em tela, verifica-se que o matrimônio das partes
fora celebrado em 24 de julho de 1981.

No entanto, o promovido alega que, antes de contrair núpcias
com  a  autora,  possuía  100  (cem)  cabeças  de  gado,  as  quais  teriam  sido
alienadas em setembro de 1981 – data em que já era casado com a autora -
para a aquisição de um imóvel rural denominado Sítio Mocó, localizado no
Município de São João do Rio do Peixe.

Assevera  que,  após  alguns  anos,  precisamente  na  data  de
01/04/1986 (fls. 56/57), o Sítio Mocó teria sido vendido e que, com o valor
auferido, teria adquirido as quotas do direito de herança dos seus irmãos em
relação ao Sítio Bonfim.

Neste  contexto,  sustenta  que  a  propriedade  do  Sítio  Bonfim
teria sido uma sub-rogação da venda das cabeças de gado, enquadrando-se,
assim, na exceção prevista no inciso II do art. 1.659, de forma que não seria
partilhável. 

Todavia, comungo do entendimento esposado pelo magistrado
de base no sentido de que “não há nos autos nenhuma prova material da
aquisição e/ou propriedade dos semoventes, nem tampouco comprovante de
venda dos mesmos, havendo apenas registros de testemunhas, que inquiridas
mais de trinta anos depois da suposta venda, surpreendentemente souberam
precisar que o (a) ré(u)/reconvinte possuía umas 100 (cem) cabeças de gado
ao se casar, mas não souberam prestar a simples informação de quem teria
comprado o gado, sendo, portanto, uma prova de fragilidade que salta aos
olhos, incapaz para comprovar o faro alegado”.

Destarte,  os  depoimentos  das  testemunhas,  a  meu  ver,  não
foram suficientes para comprovar que os gados supostamente pertencentes ao
autor foram vendidos e que, com o dinheiro fora adquirido o Sítio Mocó.

Ademais,  por  meio  da  certidão  de  inteiro  teor  às  fls.  56/57,
verifica-se que o demandado/apelante adquiriu a propriedade acima referida já
na  constância  do casamento,  em 07/10/1981;  inexistindo,  todavia,  qualquer
indicação de que tal propriedade teria sido adquirida por meio de sub-rogação
de bens ou valores particulares do réu.

Assim,  não  há  prova  concreta  de  que  o  Sítio  Mocó  seria
decorrente da sub-rogação de valores pertencentes exclusivamente ao réu, de
maneira que, tendo sido adquirido na constância do casamento, deve ser tido
como bem partilhável.

Neste pensar, uma vez que o próprio apelante alega que a venda
do Sítio Mocó foi utilizada para aquisição do Sítio Bonfim, sendo o primeiro
integrante dos bens adquiridos na constância do casamento, entendo correta a
sentença no ponto em que determinou a partilha deste último. 

Ora,  para  que  o  Sítio  Bonfim  não  fosse  partilhável,  seria
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necessária  a  presença  de  provas  concretas  de  que  o  Sítio  Mocó teria  sido
adquirido por meio de sub-rogação, o que, conforme acima mencionado, não
restou satisfatoriamente claro nos autos. 

Assentadas  tais  premissas,  é  de  se  ressaltar  que  restou
inconteste nos autos que parte do Sítio Bonfim fora vendida ao Sr. Janailson
Alves de Freitas (fls. 64/64v) para que, com valor da venda, fosse adquirido o
imóvel localizado no Loteamento Jardim Iracema. 

Assim,  pelas  mesmas  razões  acima  referidas,  considerando
partilhável o Sítio Bonfim, tem-se que o imóvel adquirido com a venda de tal
propriedade também deve compor o universo de bens partilháveis do casal,
conforme decidido pelo juízo primevo.

Doravante,  verifico  que  o  promovido  logrou  êxito  em
comprovar que a propriedade denominada Sítio Lotreiro fora herança de seus
pais (fls. 66/66v), sendo, portanto, incomunicável nos termos do art. 1.659,
inciso  I  do  Código  Civil.  Faz-se  oportuno  ressaltar  que,  ao  contrário  dos
demais  bens  discutidos  nos  autos,  na  certidão  de  venda  deste  bem consta
expressamente a ressalva de que fora proveniente de herança, motivo pelo qual

Doutra  banda,  em  que  pesem  as  alegações  do
promovido/apelante  de  que  o  valor  da  venda  do  referido  imóvel  (Sítio
Lotreiro)  fora  utilizado  para  custear  a  entrada  e  as  desdepesas  iniciais  do
financiamento  do  imóvel  residencial  localizado  na  Rua João Fernandes  da
Silva,  n°  23,  Sousa;  verifico  que  os  documentos  constantes  nos  autos  não
embasam tal versão dos fatos.

Isso porque o financiamento do mencionado imóvel residencial
fora celebrado em junho de 2010, conforme contrato de fls. 71/94, ao passo
que o Sítio Lotreiro fora vendido apenas em agosto de 2010 (fls.  66/66v).
Assim,  entendo  que  a  partilha  de  tal  imóvel  deve  ser  mantida  nos  exatos
termos fixados pela sentença de primeiro grau.

Por  fim,  quanto  aos  utensílios  domésticos  que  guarneciam o
imóvel do casal, especificamente aos delimitados na sentença, quais sejam: a
geladeira, o fogão, o armário, uma mesa completa e uma televisão, entendo
que também devem compor a partilha do casal. Com efeito, inexiste nos autos
comprovação de que, no momento da separação de fato o autor teria adquirido
bens novos para a apelada.

Diante  do  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo incólume a sentença de base. 

No mais, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento)
sobre o valor causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a
exigibilidade em face da gratuidade concedida. 

É COMO VOTO.
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Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado da
Paraíba, João Pessoa, 27 de setembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado Relator
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